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Evidenční číslo:KK00407 lŻ0I9

vEŘE JNoPRÁvľÍ sľĺLoUvA

o poskytnutí dotace zrozpoétu Karlovarského kľaje na zajištění sociálních sluŽeb v roce Ż019 (dźie

jen,,smlouva")

Smlouva se uzav írá mezl:
Karlovarský kraj
Sídlo:
Zźwodní353/88, 360 06 Karlovy Vary
lČo:
7089l 168
DIČ:
CZ7O891\68
Zastoupený: Mgr. Petľ Kubis, náměstek hejtmanky
Bankovní spojení: Česká náľodní banka
Císlo účtu:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., poboěka Kaľlovy Vary
Císlo úětu:
(dále jen,'poskýovatel"
a

Faľnícharita Kaľlovy Vary
Sídlo:
datová schránkďemail:

IČo:

Pľávní forma:
Zastoupený:
Bankovní spojení:

Svobodova 74311Ż,360 17 Karlovy Vary
rŻzuypw

497s30s3
cíľkve a náboženské společnosti
Ing. Aleš Klůc, ředitel

Fio banŐa, a.s.

Čísloúětu:
(dále jen,'příjemce")

Clánek I.
obecné ustanovení

V souladu se zákonem č,. |2912000 Sb., o kľajích (kľajskézŕízení),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon o krajích"), zákonem č. l08/2006 Sb., o sociálních službách' ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,ztlkon o sociálních sluŽbách"), zákonem č). 25012000 Sb., o rozpočtoých pravidlech
územníchrozpočtů've znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zźlkon o rozpočtoqých pľavidlech
územníchrozpočtů")a v souladu s Programem pro poskýování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb v rocę 2019 (dále jen ,'program") poskytuje poskýovatel příjemci dotaci na účel
uvedený v článku III. této smlouvy a příjemce tuto dotacipřijímá.
článek II.
Pověření

1.

Smlouva spolu s Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen
,,pověření"), představuje společný akt, jímŹje příjemce pověřen poskytováním služeb obecného
hospodářského zź|mu ve smyslu ělánku 4 Rozhodnutí Komise (č. 20|2l2l EU) ze dne
20. prosince 20l l o použitíčl. l06 odst.2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za zźryazek veřejné sluŽby udělené uľčiýmpodnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
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na bankovní účetuvedený v záhlaví sm|ouvy, variabilní symbol

5223089368' specifický symbol 6009.

3.

Peněžníprostředky ve výši neinvestičnídotace 1 a neinvestiění dotace 2 budou příjemci, kteým je
příspěvková organizace zŕízená obcí, uvolněny v souladu s ustanoveními odst. 1 a 2 tohoto článku
na účetzŕizovatele, kteý zprostředkuje pľostřednictvím svého rozpoětu vztah příjemce k rozpočtu
poskýovatele. Zŕizovatel poukáže peněžnípľostředky na účetpříjemce bez zbyteěného odkladu'

článeľv.

Záy azné kvantitativní indikĺĺtoľyposĘtování služby

Závazný kvantitativní indikátoľ je ýkonové měřítko služby, kjehoŽ zajištění se příjemce při
poskytování služby dle smlouvy zavazuje. Vymezení zźxazných kvantitativních indikátorů věetně
stanovené minimální hodnoty plnění je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy. Nesplnění stanovené
minimální hodnoty plnění kvantitativních indikátorů uvedené v pŕílozeě. l smlouvy je považováno za
nadměrné vyrovnání. K nadměrnému vyrovnání blíŹe viz Příľučkapro Žadatele a příjemce (dále jen
,'příručka"), která tvoří přílohu č. l pľogramu.

článek vI.

Zál<ladní povin nosti

1.

2.

p

říj em ce

Příjemce nesmí poskýnuté peněžníprostředky poskýnout jiným právnickým nebo fyzickým
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s poskytováním sluŽby, na kterou byly poskýnuty.
Příjemce odpovídá za hospodáľné a efektivní pouŽití peněžníchprostředků v souladu s účelem,na
kteý byly poskýnuý (bliže viz článek VI odst. l programu).
Příjemce

je povinen použítdotaci

qýhradně k účeluuvedenému v článku III. odst.

a pouze na úhradu nákladů (výdajů) na zajištění služby poskýované na

2 smlouvy

iyemí poskýovatele nebo
pro oběany poskyovatele. Peněžní prostředky z dotace lze čerpat pouze na náklady (ýdaje)
ěasově a věcně související s obdobím, na které se dotace posýuje (čl. III. odst. 3 smlouvy),
pokud došlo k jejich úhradě nejpozději do l kalendářního měsíce od uplynutí tohoto období.
Dotaci nelze pouŽít na úhradu nákladů (výdajů) specifikovaných v čl. III. odst. 4 programu. Dotaci
nelze pouŹít na zajištěnífakultativních ěinností ($ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

3.

Příjemce je povinen zajistit poskytování sluŽby v souladu s pověřením
vyplývající z pověření.

4.

Příjemce je povinen zveřejnit vhodným způsobem, Že na službu obdrŽel dotaci od poskytovatele, a
to na weboých stránkách, pokud je má zÍízeny,na propagačních, informačních materiálech,
pokud je vydává ke sluŽbě, dále v případě pořádání akcí souvisejících se službou prezentovat

a plnit

povinnosti

poskytovatele na pozvánkách, v médiícha tiskových konferencích. Příjemce je povinen obdobným
způsobem prezentovat projekt Karlovarského kraje ,,Živý kraj*, a to viditelným umístěním loga
pľojektu na propagaěních mateľiálech, dále v případě pořádání akcí souvisejícíchse sluŽbou
viditelným umístěním loga projektu na pódiu (případně v rámci videoprojekce). Přijemce umístí

na weboých stránkách, pokud je má zŕízeny, aktivní odkaz www.kr-karlovarsky.cz

a

www.zivvkrai-cz Pľopagaci poskýovatele je příjemce povinen doložit v rámci Zźlvěreč,nézprávy
o poskytování sociální sluŽby (např. audiovideozáznam, fotografie, materiály apod')' Příjemce
odpovídá za správnost loga poskýovatele, pokud je uvedeno na propagačních mateľiálech
(pľavidla pľo užitíloga poskytovatele viz www.kr-karlovarsky.cz odkaz Karlovarský kľaj Poskytování symbolů a záśtit) a loga projektu ,,Žirý Ýłaj" (viz www'zivykraj.cz).

5.

Příjemce je povinen informovat sľozumitelným způsobem veřejnost a zź$emce o své činnosti
v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu oblastí potřeb a témat. Regionální kaĘ
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6.

stľánkách

www.kr-

Příjemcejepovinenvéstúčetnictvívsouladusezákonemč.5631199l Sb.,oúčetnictví,veznění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o účetnictví")a dalšímisouvisejícímiplatnými a účinnými
pľávními předpisy. Jestliže se na příjemce dle $ 1 odst. Ż zákona o účetnictvítento zákon
nevztahuje, zavazuje Se tento příjemce vést účetnictvív souladu se zákonem o účetnictvía dalšími
souvisejícímiplatnými a účinnýmipľávními předpisy' Příjemce je povinen vést v úěetnictvístavy
a pohyby majetku ajiných aktiv, závazků včetně dluhů ajiných pasív, nákladů a výnosů průkazně,
s pľokazatelnou vazbou ke konkrétní službě (identifikátoru služby), řádně oddělenou od nákladů

a ýnosů spojených sjinými sociálními službami ěi ostatních činnostípříjemce (např' d|e
zakázkového či analytického členění).Povinnost odděleného ričtováníse vztahuje na veškeré
jednotlivé položky související se sluŽbou, nikoli pouze na jednotlivé položky související

poskýnutou neinvestiční dotací l a neinvestiční dotací 2. Nepřímé náklady společnépro více
hospodářských činnostípříjemce se do nákladů služby zahľnují ve qýši odpovídajícípodílu
stanovenému podle prokazatelného kľitéria (metodiky), kteľé musí b;it příjemce schopen doložit.
Metodika musí b;ft zpracovźna písemně a schválena odpovědnou osobou příjemce (statutární
oľgán, popř. jím pověřená osoba). Učetníopeľace související s poskyovanou službou musí b1ýt
účtovány odděleně od ostatních aktivit příjemce (v analytickém členění,ve zvláštních účetních
střediscích, zakázkách apod.) tak, aby byl příjemce schopen prokázat odděleně od ostatních
hospodářských činnostíěi jiných sociálních služeb zejména celkovou výši nákladů a výnosů
(výsledek hospodaření) za kalendářní rok souvisejícíchqýhradně s kaŽdou jednotlivou sluŽbou a
zároveřl, aby byl nazák|adě odděleně vedené účetníevidence schopen vyčlenit náklady, které byly
hrazeny z neinvestičnídotace 1 nebo z neinvestiění dotace Ż. KaŽdý účetnízápis v úěetnictví
příjemce musí bý podložen pľůkaznýmúčetnímzáznamem'
s

7.

Příjemce je povinen účetnízáznamy oznaéit tak, aby bylo zřejmé, Že se jedná o náklad hrazený
z neinvestiční dotace 1 nebo z neinvestiční dotace 2, a na účetníchzźnnamech uvést qýši
čerpaných peněžních pľostředků z neinvestiční dotace l nebo z neinvestiění dotace 2.

8.

Příjemce je povinen vést evidenci kvalitativních a kvantitativních indikátorů, které jsou
specifikovány v Systému monitoringu. Systém monitoringu je přílohou ě. 3 progľamu. Příjemce je
povinen zjišťovat veškeľépotřeby uŽivatelů, vést evidenci veškeých potřeb uživatelů avykazovaÍ
potřeby uŽivatelů služby, kteľénaplňuje jednotlivá sluŽba, a to ve struktuře podle Regionální karty
sociální služby. Příjemce je povinen vést evidenci indikátoľů v elektronické podobě, konkľétní
způsob vedení evidence indikátorů je v kompetenci příjemce. Poskyovatel je oprávněn vyzvat
příjemce k předloŽení evidence indikátorů kdykoliv v pľůběhu období, na které jsou poskytovány
peněžní prostředky, popř. i po jeho ukončęní.Souhrnné konečnéhodnoý kvantitativních a
kvalitativních indikátorů je příjemce povinen vykázat v Závěreěné zprtwě o poskytování sociální
sluŽby (dále jen ,,závéreěná zprtxa"). Yykázané hodnoý indikátorů musí b;it pľokazatelné a
ověřitelné kontrolou'

9.

Příjemce je povinen předloŽit odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kaľlovaľskéhokľaje (dále
jen ''odbor sociálních věcí'') průběžnou zprávu o poskytování sluŽby za 1. pololetí2019 (dále jen
,,průběŽná zprźxa") na formuláři uvedeném v pÍílozeč' 3 programu, a to v termínu do l0. 7.2019.
Průběžná zpráva se zpľacovává za każdou sluŽbu zvlášť. Způsob předložení průběžnézprávy je
stanoven ve vyhlášení programu na rok 2019.

10. Příjemce je povinen předložit odboru sociá|ních věcí zéuěreěnou zprávu na formuláři uvedeném

vpříloze č. 3 programu' a to nejpozději do 15. Ż. Ż020. Vpřípadě, kdy dojde kukoněení
poskyování služby na základé rozhodnutí o zrušení registľace sluŽby, případně k ukoněení
smlouvy dle článku IX., je příjemce povinen předložit závěľeěnou zprávu do l5 pľacovních dnů
od ukončeníposkýování sluŽby, případně od ukončenísmlouvy. Zźwéreč,názpráva se zpracovává
zakaŹdou sluŽbu zvlášť. Způsob předloŽení ztxěreěné zprtuy je stanoven ve vyhlášení progľamu
na rok Ż0|9. v případě, Že ztryěreéná zpľáva bude neúplná, ridaje v ní uvędené nepřesné,
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nesrozumitelné či nedůvěryhodné,wzve odbor sociálních věcí příjemce telefonicky a záľoveň
elektronicky k odstranění nedostatků závěrečné zprávy ve lhůtě stanovené v elektronicke ugzve'
11. Součástízávéreěnézprávy je finančnívypořádání neinvestičnídotace 1 a neinvestičnídotace 2

poskynuých na zajištěnísluŽby. Finančnímvypořádáním se ľozumí přehled o

skutečných

nákladech a qýnosech vztahujícíchse ke sluŽbě, včetně vyčíslenírozdílu mezi výnosy a náklädy
sluŽby a vľatky nevyčeľpanýchpeněžníchprostředků poskytnuých na službu z neínvestičnídotace
l a neinvestičnídotace 2.

je povinen na žádost odboru sociálních věcí předloŽit přehled celkových nákladů a
výnosů' kteľévznikly v souvislosti s poskýováním jednotlivé sociální služby, ňa kterou byla
poskýnuta dotace, popř. na vyžádání předložit kopii daňového přiznání, včeině kopií účetnich
výkazű, které woří povinné přílohy účetnízávěrky, a vě. přílohy úěetnízźtvěrky'

12. Příjemce

je povinen na Žádost odboru sociálních věcí nebo na Žádost Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR poskytnout písemně ve lhůtě uľčenéodborem sociálních věcí nebo
Ministeľstvem práce a sociálních věcí ČR požadovanédoplňující informace či dalšídokumený
souvisej ícís poskytovanou službou.

13. Přijemce

14. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí o následujících změnách:
. Změny v údajícho příjemci:
o v názvu příjemce,

o

o
o
o
o

IČo,

v označenísídla,
v údaji o tom, zda je přijemce p|átce DPH,
ve složení statutárního orgánu,
v bankovním spojení,
. Změny v rozhodnutí o registľaci služby,
o ukoněení poskytovánĺ služby nazákladě qozhodnutí o zľušeníľegistrace služby,
o zánik poskýovatele služby,
a to nejpozději do l0 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala' Přijemce je povinen doloŽit
změny ľelevantními doklady. odboľ sociálních věcí ohlášen é změny eviduje a póu'" v případě, že
změnu nelze akceptovat, písemně o této skutečnosti příjemce vyrozumí ve lńůtc l0 pracovních
dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení zmény doľučeno, včetně uvedęní důvodu.
15. Příjemce je povinen vykázat v rámci zźtvěreč,nézprźlvy údaje o přidělených zdľojích financování
služby z veřejných zdľojů. Přílohou závěreč,nézprávy jsou kopie právnícľr aktů, nizźkladěkteých
byla finančnípodpora přidělena (rozhodnutí, smlouva čijiný právní akt).

je příjemce povinen vrátit nejpozději vtermínu
stanoveném pľo předložení zźtvěreč,nézprávy odboľu sociálních věcí formđubezhotovostního

16. Nevyčerpanépeněžníprostředky zdotace

převodu na účetposkýovatele (vrácené peněžní prostředky musí bý připsány na účet
poskytovatele nejpozději v poslední den termínu stanoveného pro předložeiĺ zźrvcieĺně zprány), a

to následovně:

l na účetč
účeloýznak l3 305,
variabilní symbol 5223089368' specifický symbol 6009,
variabilní
' nevyčerpanou část neinvestiční dotace 2 na űěet ě
symbol 5223089368' specifický symbol 6009.
Současně s vľácením nevyčerpaných peněžních pľostředků zašle přijemce odboľu sociálních věcí
avízo na formuláři uvedeném v příloze č. 4a pľogľamu.
Nevyčerpané peněżní prostředky zdotace budou vpřípadě příjemce, kteým je příspěvková
organizace zŕízená obcí, vľáceny na úěet poskytovatele formou bezhoiovoštníńo převodu
prostřednictvím bankovního účtuzÍizovatele uvedeného v záhlaví smlouvy, kteý zprostřełkovává
prostřednictvím svého rozpočtu vztah příjemce k rozpoětu poskýovatele.

'

nevyčerpanou část neinvestičnídotace
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17. Příjemce je rovněž povinen vrátit poskytnuté peněŽní pľostředky či jejich ěást poskytovateli
způsobem uvedeným včlánku VI. odst' l6 smlouvy, jestliže odpadne úěel, na kteý jsou peněžní
prostředky poskyovány, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy se příjemce o této skuteěnosti
dozví. Současně s vľácením peněžníchprostředků zašle příjemce odboru sociálních věcí avízo na
formuláři uvedeném v příloze č. 4a programu.

18. Příjemce je rovněž povinen vľátit poskytnuté peněžníprostředky či jejich část poskýovateli
v případě nadměrného vyľovnání. Zanadměrné vyrovnání se považuje:

o
.

nezajistĹli příjemce rozsah služby uvedený v příloze ě. l smlouvy, tzn., nesplnĹli
příjemce stanovené minimální hodnoĘ plnění závazných kvantitativních indikátoľů
uvedené v příloze č. l smlouvy,
výše kladného rozdílu mezi skutečně dosaženými výnosy a pľokazatelnými náklady
vzniklými v souvislosti se zajištěním sluŽby v souladu s pověřením a smlouvou po
odečtení přiměřeného zisku.

K nadměľnému vyrovnání, ke způsobu a termínu vľácení poskytnuých peněŽních prostředků či

jejich části blíżeviz příruěka, kteľá woří přílohu č. 1 pľogľamu.

19. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetnízáznamy související
s poskytováním sluŽby dle smlouvy a prokazující čerpání peněžních prostředků na poskytování

služby po dobu

l0 let

pľostředky poskýnuý.

následujících po skončeníkalendářního roku' na

kteý byly

peněŽní

20. Příjemce je povinen průběžně informovat poskýovatele o všech zménách, které by mohly při
vymáhání zadrźených nebo neoprávněně pouŽiých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele
nebo dobýnost jeho pohledávky. Příjemce je zejména povinen oznámit poskýovateli
do 10 pracovních dnů ode dne' kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za
následek příjemcův zánik, transformaci, sloučeníči splynutí sjiným subjektem, změnu
statutáľního orgánu příjemce.

21. Příjemce je povinen zajistit při přeměně pľávnické osoby' aby práva a povinnosti ze smlouvy
přešly na nástupnickou pľávnickou osobu nebo podat návľh na ukoněení smlouvy' V případě
zrušení právnické osoby s likvidací provede příjemce finanění vypořádání poskýnuté dotace
obdobně dle odst. l0 a 1 1 tohoto článku, a to ke dni likvidace.
22. PÍíjemceje povinen hradit náklady, které uplatňuje z dotace' pouze z bankovního úětu příjemce,
kteĘý je uveden v zźlh|avísmlouvy. Úhrada nákladů zjiného bankovního úětu, neŽ zilétupříjemce,
kteý je uveden v záhlaví smlouvy' je přípustná pouze v případě, kdy před uskutečněnímúhľady
nákladů byly peněŽní prostředky dotace ěi jejich část bezhotovostně převedeny na bankovní účet,
ze kterého byla úhrada nákladů uskutečněna. Příjemce je povinen doloŽit převod peněŽních
prostředků mezi bankovními účty.

článek VII.
Kontľolníustanovení

1.

Příslušnéorgány poskýovatele jsou opľávněny zejména v souladu se zákonem č. 320/200l Sb.,
o finanění kontľole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů (zźkon o finančníkontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č,. Ż55120l2 Sb., o kontľolę (kontrolní řád), ve
znění pozdéjšíchpředpisů a dalšímiplatnými a účinnýmiprávními předpisy kontrolovat dodržení

podmínek, za nichŹ byla dotace poskýnuta' včetně podmínek vyplývajících ze smlouvy, a
příjemce je povinen tuto kontľolu strpět.
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Ż. Příjemce je

povinen v průběhu poskytování služby i po skončeníúčinnostismlouvy vývářet
podmínky k provádění kontroly a umožnit kontrolu ěerpání a vyużitídotace, kontroĺu piioĺl'u
poskytování s|uŽby a plnění rozsahu poskytované služby. V této souvislostije příjemce povinen
zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do úěetníevidence a záznamťlb poskytovano
sluŽbě, popř' vstupovat do prostor' kde je služba poskytována' Příjemce je povinen umožnit výkon
kontroly dle odst. toholo článku, poskýnout potřebnou souěinnost všem osobám oprávn8ným
]
k provádění kontľoly. Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskýovateíe kdykđliv
na vyžádání k nahlédnutí veškeľéúěetníztznamy vztahující se k sĺuŽbě a umožnit
ikontrolu souvisejícíchskutečností (dále jen,,podklady") a strpět i předložení veškeých účetních
záznamü, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např' v případě nepřímýcń společných
nákladů); v odůvodněných případech umoŽnit kontrolním orgánům zaJištění oľiginálnícń účetńích
záznamű, vč. podkladů.

3.

Poskýovatelje oprávněn v ľámci kontroly dodľžovánípodmínek, za nichžbyla dotace poskýnuta,
kontľoly ľozsahu a průběhu poskytování sluŽby poŽadovat předložení dalši evidence a dokladů,
dokumentů ýkajícíchse poskýování stuŽby (zejména eviđencikvantitativních a kvalitativních
indikátorů, dokumentaci prokazujícípľůběhposkytování služby uŽivatelům sluŽby). Příjemce je
povinen předložit dokumentaci uŽivatelů služby' zejména záznamy o potřebách uiivateiů,
individuální pláłny, záznamy o pľůběhu poskytování služby, smlouvy o_poskytnutí sociální služby
(pokud jsou uzavírány v písemnéformě), vybraného vzorku uživateĺůslužby v rozsahu
stanoveném kontrolnĺm orgánem. Příjemce souhlasí s tím, aby osoby opľávněné k provádění
kontľoly uskuteěnily v rámci kontroly rozhovory s vybranými uživateli sluŽby
(s jejich souhlasem) za účelemzísktníči ověření informací o průběhu poskytování
sluŽby.

4.

Příjemce je povinen na Žádost poskýovatele písemně poskýnout doplňující infoľmace, případně
doložit dalšídokumenty' související s plněním účeluposkýnuté dotacä'

5.

Příjemce je povinen poskýnout součinnost při qýkonu kontľolníěinnosti
nebo Ministeľstva práce a sociálních věcí ČR.

6.

je povinen realizovat nápľavná opatření, která mu byla uloŽen a na základě pľováděných
kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě, a informovat o splnění_ nápravných

ze

strany poskýovatele

Příjemce

opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

Článek Vlu.
Důsledky poľušenípovinností příjemce

1.

JestliŽe příjemce nesplní některou ze sqých povinností stanovených v článku VI. odst' 3 aŹ 9, 12
aŹ l5,19 aŹ2Ż, popř. jinou povinnost nepeněžité povahy vyplývající ze smlouvy, povaŽuje se toto

jednání za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanoveni
$ 22 zákoná

o rozpoětových
pravidlech územníchrozpoětů v důsledku porušení méně závażné povinnosti. Příjemce je v tomto
případě povinen pľovéstodvod za méně závaźné porušenírozpočtovékázně u. .ýsĺ l,5 yo
poskytnuqých peněžníchprostředků dle smlouvy do rozpoětu poskýovatele.

2.

Jestliže přijemce nesplní termín odvodu peněžních pľostředků dlečlánku VI. odst. 16, |7,78,
považuje se toto jednání za zadrtení peněžních pľostředků ve smyslu ustanovení 22 zákona o
$
rozpočtových pravidlech územníchľozpoětů. Příjemce je v tomto případě pouin"n provést
v souladu s ustanovením $ 22 zźtkona o ľozpočtovýchpravidlech územnich ľożpoětůodvod za
porušení ľozpoětové kázně ve výśizadľŽených peněŽních prostředků do rozpočtu poskýovatele.

3.

Jestliže příjemce neprokáŽe způsobem stanoveným včlánku VI. odst. l0, 1l pouŽití peněžních
pľostředků v souladu s článkem VI. odst. I, 2, popŕ. pouŽije poskytnuté póněŽní
iľostředky
(případně jejich část) vrozporu sustanovením článku VI. odst. 1' 2-smlouvy, povaŹují
se tytó
prostředky (případně jejich část) za prostředky neoprávněně použité u.
ustanovení $ 22

'rnyrlu
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ztlkona o rozpočtových pľavidlech územníchrozpočtů.Příjemce je v tomto případě povinen
provést v souladu s ustanovením $ ŻŻ zákona o rozpoětoých pľavidlech územníchľozpočtů
odvod za porušenírozpoětové kázně ve výši ńeoprávněně použiých peněžníchprostředků do
rozpoětu poskýovatele.

4.

Veškeré platby jako důsledky porušení povinností příjemce pľovede příjemce formou
vedený u Komerčníbanky, a.s',
bezhotovostního převodu na úěet č,ís|
pobočka Karlovy Vary.

5.

Porušeníľozpoětové kázně můžebý důvodem, pro kteý nebude příjemce pověřen k poskytování
sluŽeb obecného hospodářského zájmu v dalšímobdobí.

6.

Neprovedení finančního vypořádání dotace vsouladu sčlánkem
důvodem pro neposkytnutí dotace v dalšímkalendářním roce.

VI' odst. 10, l1 můŽe bý

článek IX.
Ukončenísmlouvy

1.

Smlouvu lze zľušitna zák|adě písemnédohody smluvních stran nebo ýpovědí.

2.

Kteľákoli smluvní Strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta ěiní 30 kalendářních dní a poěíná běžet l. dnem následujícím po dni doručení
výpovědi dľuhésmluvní straně. V případě pochybností se má za to, Źe ýpověď byla doruěena
5. dnem od jejího odeslání'

3.

V případě ukončení smlouvy dle qýše uvedených odstavců tohoto článku příjemce provede
finančnívypořádání poskýnuté dotace obdobně dle článku VI. odst. l0 a l l smlouvy, a to ke dni
ukončenísmlouvy.

4. Ve ýpovědní lhůtě můžeposkýovatel
z neinvestičnídotace 1 dle

článku IV. odst.

pozastavit poskýování peněžních prostředků

1.

Clánek X.
Závérećnäustanovení

1.

Pľavidla a podmínky pro poskytnutí' čerpání, kontrolu a finanění vypořádání neinvestiční dotace l
a neinvestiění dotace 2 jsou dále stanoveny v programu a v příľučce'která tvoří přílohu č' l

Týo dokumený jsou pro příjemce závazné, včetně dodatků k programu nebo
aktualizací příručky,a jsou zveřejněny na weboých stránkách kraje http://www.krPříjemce
karlovarsky.czldotace/Stranky/dotaceKK/prispevky-socialni/socJrrispevky.aspx.
prohlašuje, že se seznámil s programem a příľučkoua bude se jimi při hospodaření s poskýnuými
programu.

peněžnímipľostředky řídit'

2.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, że Źádný údaj v této smlouvě není považován za obchodní
tajemství abemýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajůobsažených v této smlouvě'

3.

Pokud smlouva či zvláštní obecně zéxazný předpis nestanoví jinak' řídíse vztahy dle smlouvy
příslušnými ustanoveními ztlkona č). 500lŻ004 Sb., spľávní řád, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č'. 89lŻ0lŻ Sb., oběanský zákonik, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnostidnem uveřejnění v registru smluv

na základé ztlkona č,. 340lŻ015 Sb.' o zvláštních podmínkách účinnostiněkteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
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a je vyhotovena ve ětyřech stejnopisech , z nichż jeden obdrŽí příjemce a tři poskýovatel.
V případě, kdy je přijemcem příspěvková organizace zřízená obcí, je ś*louuuvyhoiovena v pěti

předpisů

stejnopisech ,

z nichŻ jeden obdržípříjemce, tři poskýovatel

a

jeden zŕizovatel.

Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registľu smluv na zá./ĺiladézálkona č;34)/2ol5
Sb, o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zźkon o ľegistľu smluv), ve znění pozdějších předpisů provede poskytovatel, oznámení o
uveřejnění v ľegistru smluv bude přijemci zasláno prostřednictvím datové schránky/na e-mail
uvedený v zźthlavísmlouvy.

6. o

poskytnutí peněŹních prostředkű a uzavÍení veřejnoprávní smlouvy ľozhodlo v souladu
ustanovením $ 36 písm. c) nebo d) zźlkona o krajích Zastupitelstvo Karlovarského kraje
usnesením č,. ZK 17l02l19 zę dneŻ8.2.20|9.
s

Přílohy:

l.

Specifikace služeb a rozpis poskytnuté dotace
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Podpis:
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Ĺ]vcbotlova C.743l12
360 17 KarlcvY VarY

St?ánková F,ĺiřl'

J

Specifikace sluŽeb a rozpis poskytnuté dotace
p íloha č. 1 Ve ejnopráVní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění
sociálních sluŽeb v roce 2019, evidenční ćíslo KKoo4o7/2o19
Paĺjomcg:

Farní charita Karlovy Vary

lČo:

49753053

í. Specifikace sluŽeb

Druh 8oclálnĺ 3lużby

sociálně terapeutické dĺlny

domy na pťrl cesty

ldontiílkátor

9845569

3961

836

Názcv soclálnĺ služby

sociá|né terapeutické
dílny Karlovy Vary

D mnap lcestysvatého
Josefa

Fomt

po3lMovánĺ

PÍlorltnĺobl!śt
(dlo SPRSSI

Up osn nl cĺlov

rkuplny

hdikátor

Úzgmnĺ

3oclálnĺ 3luźby

pobytoVá

postiŽenim a

chronick m
onemocněním

osoby s mentálním
postiżením

osoby sociálně
Vylouěené bez
determinujĺcíhovliVu
zdravotního stavu ti

lndikátor 2

Doba tŕvánĺ

pově .nl

od-do

Min. hodnota
oln nĺ

Názov

pracovnĺk v

5,94

UżjVatelé

65

ką

L żka

'12

oblożnosl

50,00%

Karlovarskli kraj

Lťrżka

16

oblożnost

65.00%

3,O7

Użivatelé

19

10

oblożnost

65,00%

osoby se zdravotnĺm
ambulantnĺ

ĺ

0odnotka krpacltyl

p sobno3t

Karlovarsk)t kraj

Karlovarsk

Názov

Min.

3lużeb

Úuazky

p ĺmépéěi

Dalšĺ spocifikaco 3lužby v
n vaznostl na atanovan
pożadrvky na z. .zenĺ gociálnĺ
3lużby do sÍt soclálnĺch

'1.9.2019 -

31.12.2020

't.9.2019 -

31.12.2020

věku

azylové domy

85'14354

oomov pro matky s dětmi
v tísni

pobytová

osoby sociálně
vylouěené bez

determinu.iĺcĺho Vlivu
zdravotního stavu či

matky/otcovésdětmi

osoby se zdravotním
postiżením a

osoby s mentálnĺm
postiżenim, věetně
osob s poruchou
autistického spektra

1

'9.20'í 9 -

31.12.2020

věku

denní stacioná e

4609607

Dsnnĺ stacioná pro
zdravotně a mentálně
postiżené

ambulantní

chronick)tm

onemocněním

Karlovarsk

Úvazky

kraj

pracovník v
p ĺmépéči

1

.1.20'19 -

31.12.2020

T}idenní stacioná -

t denní stacioná e

7300930

ikované pracoViště
pro osoby s
Alzheimerovou chorobou
certif

pobytová

senio

Karlovarsk kíaj

i

L

Žka

1.1.2019 -

31.12.2020

2' Rozpis poskytnuté dotace

Nolnvostlěnĺ dotaco
Druh 3oclálnĺ služby

ldontlíikátoľ

sociálně terapeutické dílny

9845569

domynap lcesty

3961836

Názov 8oclálnĺ služby

sociálně terapeutické
dílny Karlovy Vary

D mnap lcestysvatého
Josefa

FoŤmr

poskytovánl

ambulantní

pobytoVá

P]ĺoÍltnĺoblast
(dlo SPRSSI

osoby se zdravotním
postiżením a
chronick m
onemocněnĺm
osoby sociálně
vyloućené bez
determinujĺcího vlivu
zdÍavotnĺho stavu či
věku

uP canÖnĺ cĺlovÓ
skuplny

osoby s mentálnĺm
postiżením

Cclk.m

1 331

200,00

750 100,00

z toho min. m
platy, mzdy a

nav łonĺ

ĺ. splátka

(60%l

1

2' 3plátka (40 %l

Nolnvo8tlčnl dotace 2

798 720,00

532 480,00

76 500,00

450 060,00

300 040,00

61 800,00

